
MISSA DE FORMATURA II

COM.: Caríssimos  irmãos  e  irmãs,  nos  reunimos  hoje  com  nossos  familiares,  amigos, 
professores e com os que fazem a universidade para celebrar uma ação de graças por nossa 
formatura. Sentimentos de gratidão, alegria e esperança inundam nossos corações. Gratidão 
pela  ajuda  recebida,  alegria  pela  meta  alcançada  e  esperança  de  um  futuro  cheio  de 
oportunidades e realizações.
Aqui estamos para nos apresentar diante do Senhor, dando graças pelas maravilhas que Ele 
realiza em cada um de nós, peçamos que permaneça caminhando conosco nesta nova etapa que 
agora iniciamos e que sua força, luz e proteção jamais  nos faltem.  Com gratidão e alegria 
iniciemos nossa celebração recebendo os formandos e a equipe de celebrativa. (Em pé)

I – RITOS INICIAIS
1. SAUDAÇÃO (Em pé)
P - Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T - Amém!
P -  A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco.
T - Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

2. ATO PENITENCIAL
P -  O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra da Eucaristia, nos chama à 
conversão. Reconheçamos nossa fraqueza e invoquemos com confiança a misericórdia 
do Pai. Rezemos (cantemos).

FORM –  Senhor, fonte de sabedoria e modelo de serviço, perdoai nosso comodismo e tende 
piedade de nós.
T - Senhor, tende piedade de nós.
FORM –  Cristo, Mestre da Verdade e exemplo de humildade, perdoai nosso orgulho e tende 
piedade de nós.
T - Cristo, tende piedade de nós.
FORM – Senhor, luz a iluminar o caminho da justiça, perdoai nossas injustiças e tende piedade 
de nós.
T - Senhor, tende piedade de nós.

P  -  Deus  todo-poderoso,  cheio  de  misericórdia,  tenha  compaixão  de  nós,  perdoe 
nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T – Amém

3. GLÓRIA
COM.:  Nos alegramos por tantas conquistas que celebramos neste dia, nesse espírito, com o  
hino  de  louvor,  elevemos a  Deus  nossos  corações  sobretudo  pelo  dom da vida.  Cantemos  
(Rezemos)

CANTO ou (em 2 coros)
1. Glória a Deus nas Alturas
2. E Paz na Terra aos homens por Ele amados.
3. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai, Todo-poderoso,
4. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, Nós vos adoramos,
5. Nós vos glorificamos por Vossa imensa glória.
6. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
7. Vós que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós.
8. Vós que tirais o pecado do mundo,
Acolhei a nossa súplica
9. Vós que estais à direita do Pai,
Tende piedade de nós.
10. Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor.
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11. Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
T- Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém!

ORAÇÃO
P - Ó Deus, Pai de todos os dons, nós vos proclamamos a fonte de tudo o que temos e somos.  
Ensinai-nos a reconhecer vossa imensa bondade, amando-vos de todo o coração e servindo  o 
próximo com toda nossa sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo
T - Amém.

II – LITURGIA DA PALAVRA (sentados)

Apresentação da Palavra.: (Em pé)

COM.:  Continuemos em pé e voltemos nossa atenção à Bíblia, Palavra de Deus que está no  
nosso meio.

1ª LEITURA: I cor 13 (Sentados)

COM.:   Para  o  cristão  não  basta  o  conhecimento  intelectual  se  não  aplicá-lo  com o  amor  
caridade em favor do próximo. São Paulo apóstolo ressalta que entre a fé, a esperança e a  
caridade, a maior de todas é a caridade.

(Leitor): Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou 
como o bronze que soa, ou como o címbalo que retine.  Mesmo que eu tivesse o dom da 
profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência; mesmo que tivesse toda a fé, a 
ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse 
todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser 
queimado, se não tiver caridade, de nada valeria!  A caridade é paciente, a caridade é bondosa. 
Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa. Não é arrogante. Nem escandalosa. Não busca os 
seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se 
rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais 
acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A 
nossa  ciência  é  parcial,  a  nossa  profecia  é  imperfeita.  Quando chegar  o  que  é  perfeito,  o 
imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, 
raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança.  Hoje 
vemos como por um espelho, confusamente; mas então veremos face a face. Hoje conheço em 
parte; mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora subsistem a fé, a 
esperança e a caridade - as três. Porém, a maior delas é a caridade. - Palavra do Senhor. 
T- Graças a Deus.

MEDITAÇÃO (Cantado ou Rezado)

1- Ao Criador nós queremos louvar, por mil  motivos que temos. A vida, que a mil  motivos 
resume, por ela nós agradecemos!
T - Obrigado Senhor! Por tudo, obrigado Senhor! 

2- Animais, plantas, amigos. Inimigos, inteligência. 
Erros, futilidades, derrotas. E o peso na nossa consciência.
T - Obrigado Senhor! Por tudo, obrigado Senhor! 

3- Alegria, felicidade. Sabedoria, fragilidade... 
Aprender da juventude, até a velhice a fraternidade.
T - Obrigado Senhor! Por tudo, obrigado Senhor! 

4- Por tudo nós te agradecemos. Momentos diversos da vida que temos. 
Lembramos que és nosso Pai Criador, e te damos o nosso louvor.
T - Obrigado Senhor! Por tudo, obrigado Senhor! 

EVANGELHO Mt 25, 31 a 40
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COM.:  Aclamemos  o  Evangelho,  palavra  que  nos  compromete  com a  promoção  da  vida  e  
sustenta nossa esperança. Com muita alegria, em pé, aclamemos o Santo Evangelho (cantando).

PROCLAMAÇÃO
P - O Senhor esteja convosco.
T - Ele está no meio de nós.
P - Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus
T - Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e 
todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante 
dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as 
ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estão à direita: -  
Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do Reino que vos está preparado desde a criação do 
mundo, porque tive fome e me destes de comer; tive sede e me destes de beber; era peregrino 
e me acolhestes; nu e me vestistes; enfermo e me visitastes; estava na prisão e viestes a mim. 
Perguntar-lhe-ão os justos: - Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, 
com sede e te demos de beber?  Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te 
vestimos?  Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar?  Responderá o Rei: 
- Em verdade eu vos declaro: todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais  
pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes.  
P – Palavra da Salvação.
T - Glória a vós, Senhor.

HOMILIA (Sentados)

5. PRECES DA COMUNIDADE (Em pé)

P - Apresentemos a Deus, autor da vida, os pedidos e agradecimentos neste dia.

FORM – Para que saibamos transformar nossos dons, esforços e oportunidades em serviço aos 
irmãos e irmãs, rezemos.
T – Senhor, escutai a nossa prece.
FORM  –  Por  nossa  Universidade,  nossas  famílias  e  todos  os  que  contribuíram  para  que 
alcançássemos nossas metas, para que tenham luz e proteção divinas, rezemos.
T – Senhor, escutai a nossa prece.
FORM – Para que nossa profissão seja espaço de realização plena para cada um de nós e para a 
sociedade, rezemos.
T – Senhor, escutai a nossa prece.
FORM – Para que nossa atividade profissional se fundamente nos valores éticos e na proposta 
de vida do evangelho, rezemos.
T – Senhor, escutai a nossa prece.

P – Acolhei, ó Deus, nossos pedidos e as intenções de nosso coração. Ficai sempre 
junto de nós e iluminai todos os nossos caminhos. Por Cristo, Senhor nosso.
T – Amém.

III – LITURGIA EUCARÍSTICA

6. PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS  (Sentados)

Com.:  Com o pão e o vinho que são trazidos até o altar nesse momento, vamos apresentar 
também as nossas vidas e o esforço de nossa caminhada. Nossa oferta hoje simboliza a alegria 
na colheita dos anos de esforços dedicados ao estudo. 

(Poderão ser trazidos até o altar símbolos relacionados aos cursos e também pão e uvas)

CANTO  



MISSA DE FORMATURA II

P – (Em pé)   Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar a nossa alegria, nos disponhamos a 
oferecer com Cristo um sacrifício que seja aceito por Deus Pai todo poderoso.
T – Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o 
nosso bem e o de toda a santa Igreja.

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P –  Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar de vossa única e 
suprema divindade, concedei que, conhecendo a vossa verdade, vos sejamos fiéis por toda a 
vida. Por Cristo, nosso Senhor.
T – Amém.

7. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V (Em pé)   

P - O Senhor esteja convosco.
T - Ele está no meio de nós.
P - Corações ao alto.
T - O nosso coração está em Deus.
P - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T - É nosso dever e nossa salvação.

P - É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de 
noite,  agradecendo com Cristo,  vosso Filho,  nosso irmão. É ele o sacerdote verdadeiro que 
sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia 
derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando 
nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para cantar (dizer)...
T - Santo, santo, santo, Senhor, Deus do universo! O céu e a terra proclamam a vossa 
glória.  Hosana  nas  alturas!  Bendito  o  que  vem  em nome do  Senhor!  Hosana  nas 
alturas!

P -  Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, 
falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem 
no Corpo + e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T - Mandai vosso Espírito Santo!

P - Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas 
mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: 

TOMAI TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

P - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, 
e o deu a seus discípulos, dizendo: 

TOMAI TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
P – Tudo isto é Mistério da Fé!
T - Toda vez que se come deste Pão, toda vez que se bebe deste Vinho, se recorda a 
paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta.

P -  Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e 
ascensão; nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que 
nos salva e dá coragem.
T - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

P -  E quando recebermos pão e vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una 
num só corpo, para sermos um só povo em seu amor.
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T - O Espírito nos una num só corpo.
P - Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando 
a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz.
T - Caminhamos na estrada de Jesus.

P - Dai ao santo Padre, o Papa N. ser bem firme na Fé e na Caridade, e a N., que é Bispo desta 
Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho.
T - Caminhamos na estrada de Jesus.

P - Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus, e da Igreja, Nossa Senhora 
da Conceição, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
T - Esperamos entrar na vida eterna.

P -  A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade de modo particular  a todos 
educadores desta instituição  de ensino,  e aos marcados com o sinal  da fé,  abrindo  vossos 
braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes.
T - A todos dai a luz que não se apaga.

P  -  E a  nós,  que  agora  estamos  reunidos  e  somos povo  santo  e  pecador,  dai  força  para 
construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. 

P -  Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito  
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para
sempre.
T – Amém.

IV - RITO DA COMUNHÃO (Em pé)   

8. PAI-NOSSO (REZADO OU CANTADO)
P –  Livrai-nos de todos os males,  ó Pai,  e dai-nos hoje a vossa paz.  Ajudados pela vossa 
misericórdia,  sejamos sempre livres do pecado e  protegidos  de todos os perigos,  enquanto 
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
T - Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

P –  Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a 
minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo 
o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
T - Amém.
P - A Paz do Senhor esteja sempre convosco.
T - O amor de Cristo nos uniu.
(Abraço da Paz ao final da celebração)

9. CORDEIRO DE DEUS
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.

P – Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo.
T – Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo(a).

11. PROCISSÃO DA COMUNHÃO
Com.: Ao nos alimentarmos com o corpo e o sangue de Cristo, nos sintamos convidados a nos  
comprometer com a verdade, com a fraternidade e com o desenvolvimento de um espírito  
solidário. Na comunhão está presente o mistério de um Deus que é amor e partilha e que  
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deseja a nossa plena realização. Vamos, em procissão e cantando, nos aproximar da mesa da  
Eucaristia.
(Os que vão comungar aproximam-se do ministro da sagrada comunhão e em seguida retornam aos seus lugares para a  
oração silenciosa e interior).
CANTO

12. AÇÃO DE GRAÇAS 
Sugestões: Momento de silêncio, Paraninfo(a) espiritual e/ou mensagem, oração da profissão.
O amor (opcional)
"A inteligência sem amor, te faz perverso. A justiça sem amor, te faz implacável. 
A diplomacia sem amor, te faz hipócrita. O êxito sem amor, te faz arrogante. 
A riqueza sem amor, te faz ávaro. A docilidade sem amor te faz servil. 
A pobreza sem amor, te faz orgulhoso. A beleza sem amor, te faz ridículo. 
A autoridade sem amor, te faz tirano. O trabalho sem amor, te faz escravo. 
A simplicidade sem amor, te deprecia. A oração sem amor, te faz introvertido. 
A lei sem amor, te escraviza. A política sem amor, te deixa egoísta. 
A fé sem amor te deixa fanático. A cruz sem amor se converte em tortura. 
A vida sem amor... não tem sentido........."
(Madre Tereza de Calcutá)

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P  –  Oremos.  Pai,  vós  estais  conosco  e  vosso  amor  nos  envolve.  Para  sermos  sempre 
agradecidos, queremos, com nossa vida e profissão, cumprir a vossa vontade a nosso respeito. 
Fazei-nos ver o mundo com os vossos olhos, viver em vossa justiça e encontrar a vossa paz. Por 
Cristo, Senhor nosso.
T – Amém.

BÊNÇÃO DOS ANÉIS (É conveniente que apenas os formandos fiquem em pé diante do altar).

 
P – Viestes aqui, caros formandos, para que, na presença de Deus, do Ministro e da 
comunidade cristã, sejam abençoados os anéis de formatura, símbolos do Curso de 
__________.

P – Oremos. Ó Deus, abençoa estes anéis que representem o início de uma nova caminhada e 
responsabilidade profissional assumida por estes formandos diante de ti e desta comunidade; 
para que os que agora os recebem, sejam sempre gratos a ti pela graça desta formatura. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo.
T – Amém.

IV – RITOS FINAIS
P – O Senhor esteja convosco.
T – Ele está no meio de nós.
P – Deus vos abençoe e vos guarde.
T – Amém.
P – Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós.
T – Amém.
P – Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz.
T – Amém.
P – Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T – Amém.
P – A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T – Graças a Deus.
CANTO (Abraço da paz)


